
 DE BESTE TIPSENE FOR 
PERFEKT GULVPLEIE
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Riktig gulvpleie bevarer det vakre gulvets verdi 
og er en viktig forutsetning for eventuelle 
garantikrav.
I dag er perfekt gulvpleie ikke lenger noen 
heksekunst, ikke minst på HARO gulvbelegg 

Til regelmessig pleie er det tilstrekkelig med 

-
middelet og en godt oppvridd klut eller mopp. 

Til langsiktige verdibevaring anbefaler vi 

med en ideell romtemperatur til enhver tid, som 
bidrar til et sunt klima både for mennesker og 
gulv:

20 grader for tregulv ved en relativ luftfuktighet 

starten av er naturligvis like viktig. Spesielt når 

sette din lit til teknisk optimaliserte pleie- og 

HARO.

-

-
geren eller HARO-forhandleren. 

Vårt tips: 
-

-

RASKT, ENKELT, NATURLIG:
SLIK PLEIER MAN GULV I DAG.
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DEN PERFEKTE PLEIEN 
FOR ALLE GULV

Side
HARO 

Produktbetegnelse
Generell betegnelse

Intensivt rengjø-
ringsmiddel active

Parkettrengjørings-
middel natural

12 Parkettgulv
PERMADUR 

Lakkerte parkett-

14 Parkettgulv 
bioTec

UV-oljede parkett-

16 Parkettgulv 
naturaLin plus oljet med naturolje

18 Spa-parkett

20 CELENIO by HARO

22 Laminatgulv  

24 DISANO by HARO

26 Korkgulv
PERMADUR 

Lakkerte korkgulv-
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aqua oil®

Intensiv pleie

Intensiv pleie
-

vemaskin)*

naturaLin oil Spaolje Natura

Intensiv pleie med 

av håndverkeren*

Intensiv pleie 

HARO Clean HARO Care

objekter objekter

*  For optimal bevaring av din naturaLin plus  
 aqua oil eller naturaLin oil.



6

clean & green
DEN ENKLE, NATURLIGE GULVPLEIEN – 
PRODUKTENE

Laminatgulv  

 

 

 

 

   

 

 

Linolgulv   

 

Steingulv med åpne porer   

®

Revolusjonen i
naturlig gulvpleie
clean & green – gulvpleie-

-
-

gen av clean & green-produktene. 
av clean & green-produktene.

Parkettpleie
aqua oil

Første behandling og 
etterbehandling 

natural
For alle naturgulv

active
for grunnrengjøring av 

laminatgulv, designgulv 
DISANO og parkett

 
middel

active

 
plei alle 

med kun 
to produkter.

Parkettpleie 

aqua oil

 
kuren for 

oljede 

ter.

 
middel

natural

Parkettpleie

kuren
d

Pa kkrkrk ttetettttptpllleleiiie

kuren
oljed
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®

Raskt, enkelt og naturlig – pleie for alle gulv

med den fuktige moppen.

optimal glans ved å etterpolere med en klut. For pleie av dine 
gulvbelegg med clean & green active eller natural anbefaler vi å 

extra eller Premium 5 fra Vileda.

natural er spesielt tilpasset kravene til moderne 

 

Gulvpleieserien clean & green kan brukes på 
alle gulv, ikke bare HARO-gulv.

korrekte, merker gulvet på de verdifulle 
 

det internasjonale kvalitetsseglet som brukes 
til merking av produkter og tjenester som 

 

• RASK OG ENKEL BRUK 
• MILJØVENNLIG ØKOKVALITET 
• HØY LØNNSOMHET / RIMELIG

clean & green active i 5 liter kaldt vann. 

moppen. 

regel
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clean & green
DEN ENKLE, NATURLIGE GULVPLEIEN

aqua oil – den enkle intensive pleien 

Anbefalt bruk

-

ca. 2 timer kan man gå på gulvet igjen.

aqua oil® intensiv pleie

VÅRT TIPS:

parkett anbefaler vi aqua oil® black. 
Til hvitoljet parkett anbefaler vi aqua oil® white.

VÅRT TIPS:

qua oil® intensiv plei
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HARO CLEAN / HARO CARE 
HARO SPESIALPLEIEMIDLER 

ANBEFALT BRUK: 
 

behov.

Perfekt for gulvpleie i områder med stor belastning

FØRSTE BEHANDLING – ANBEFALT BRUK:
 

 

AVHENGIG AV HVOR SKITTENT OG SLITT gulvet er, 
 

 
 

 
 

Premium 5 fra Vileda.
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VÅRT TIPS:
Bruk naturaLin Oil white for intensiv pleie på parkettgulv 
med hvit naturaLin plus

 
enestående naturlig optikk.

 

Oljen trenger inn i treets porer og 

-

naturaLin oil for parkettgulv med naturaLinplus

Slik brukes naturaLin Oil:

plus
-

-

og poler avsnitt for avsnitt med en beige 
Superpad eller enkeltskivemaskin 

1.

2.

HARO SPESIALPLEIEMIDDEL 
DEN PERFEKTE PLEIEN 
OLJET PARKETTGULV
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Spaolje natura for 
parkettgulv på badet

For å få et skinnende resultat og en spesiell 

parkett på badet: 

2), dvs. at du 

avsluttet: 
ca. 8–12 timer.



12

PLEIE AV HARO PARKETT 
MED PERMADUR-LAKK

Permadur®



13

®

Nærmere opplysninger på side 6–8

® parket-
® parket-

Nærmere opplysninger på side 6–8

 
 

lakken
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bioTec®  
 

lite vedlikehold.

PLEIE AV HARO PARKETT 
MED BIOTEC® OLJE-/VOKSFINISH
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med clean & green®

doseringstopp clean & green®

moppen.
Nærmere opplysninger på side 6–8

®

den fuktige moppen.
Nærmere opplysninger på side 6–8

Intensiv pleie

Nærmere opplysninger på side 6–8
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naturaLin plus

PLEIE AV HARO PARKETT MED 
NATURALIN® PLUS NATUROLJET OVERFLATE
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Nærmere opplysninger på side 6–8

den fuktige moppen. Nærmere opplysninger på side 6–8

 
Nærmere opplysninger på side 6–8

-
verkeren: Som alternativ  til pleie med clean & green aqua oil kan håndverkeren 

Nærmere opplysninger på side 10
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PLEIE AV HARO SPA-PARKETT 
FOR VELVÆRE PÅ BADET
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med clean & green®

Nærmere opplysninger på side 7

®

den fuktige moppen. Nærmere opplysninger på side 7

Intensiv pleie

Nærmere opplysninger på side 11

Nærmere opplysninger på side 11
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gir 

PLEIE AV 
CELENIO BY HARO
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®

den fuktige moppen.
Nærmere opplysninger på side 7

med clean & green®  
doseringshette doseringstopp clean & green®  
natural i 5 liter kaldt vann. 

 
moppen.
Nærmere opplysninger på side 7
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PLEIE AV 
HARO LAMINATGULV
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®

den fuktige moppen.
Nærmere opplysninger på side 7
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helt spesielt format.

PLEIE AV 
DISANO BY HARO
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®

den fuktige moppen.
Nærmere opplysninger på side 7

 
med clean & green®

doseringstopp clean & green®

Nærmere opplysninger på side 7

områder:

-



26

slitesterkt korkgulv.

PLEIE AV 
HARO KORKGULV
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®

den fuktige moppen.
Nærmere opplysninger på side 7

med clean & green® -
hette doseringstopp clean & green®

kaldt vann. 

moppen.
Nærmere opplysninger på side 7



Postfach 10 03 53
83003 Rosenheim

www.haro.com


